
                                Referat fra generalforsamlingen i Kantrullerne SSK 2022.

Velkomst:
Mandag den 7 marts 2022 afholdtes den årlige generalforsamling i Kantrullerne.
43 personer var mødt op. Thomas Jørgensen bød velkommen. Han oplyste at John Jakobsen 
desværre var ramt af Corona, og derfor fraværende fra dagens generalforsamling.
Herefter rejste alle tilstedeværende sig, for at mindes dem der var gået bort i årets løb.
Valg af dirigent:
Poul Erik Nielsen  blev valgt til dirigent. Han indledte med at konstatere at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet. Han oplæste dagsordenen der blev godkendt.

Beretning:
Thomas Jørgensen aflagde beretningen. Han indledte med at Corona havde været årsag til et 
meget forandret år. Aflyste spilledage, aflyste hyggestunder over kaffen samt mange andre 
aktiviteter.
Heldigvis så det nu ud til at lysne. Han opfordrede os alle til at huske på de gode vaner og vise 
hensyn. Kort sagt passe på hinanden.
Sidste års generalforsamling afholdtes den 31 maj grundet Corona. Dette års generalforsamling kan
afholdes til tiden. 
Medlemstallet er status quo. Vi er 53 medlemmer i klubben. Der var kommet nye medlemmer i 
forbindelse med Krolfens dag.
I sidste års puljeturnering havde Kantrullerne deltaget med 3 hold, hvor et af holdene avancerede 
til næste runde.
Han gjorde opmærksom på at der var rig mulighed for at komme ud og møde andre klubber, i 
forbindelse med de mange stævner og tilbud der blev offentliggjort på opslagstavlen samt på DAIs 
hjemmeside.
Indendørs krolfturneringen i år havde også haft deltagelse af 3 hold fra Kantrullerne. To af holdene 
er gået videre til finalestævnet den 10 marts.
Vi havde åbnet op for at klubber, der var tilmeldt DAIs indendørs krolfturnering, kunne komme og 
træne sammen med Kantrullerne, i Skalborghallen, hver mandag frem til april. Mod betaling.
Bestyrelsen havde fået en opfordring til at genindføre snitspillet. 
Vi har herefter besluttet at snitspillet genindføres fra den 4 april til den 26 oktober 2022, 
i alt 60 spilledage. Man skal have deltaget mindst 25 gange. De 2 bedste runder hver gang tæller.
Turneringer var noget vi gik op i i klubben, og der var pæn tilslutning til vore interne turneringer, 
Kantruller cup, Fakkelspil samt Julekrolf, med efterfølgende traktement.
Vinderne i de tre turneringer var. Kantruller cup: Damer Alice Sørensen. Herre Ole Jensen.
Fakkelspil: Damer Grete Edelbo. Herre Uafgjort mellem Mogens Kold og John Jakobsen.
Julekrolf: Damer Bente Jørgensen. Herre Mogens Kold.
Han fortsatte med at oplyse om at den 25 april var det 10 år siden der blev afholdt stiftende 
generalforsamling i Kantrullerne. Det vil blive fejret med et festarrangement den 25 april.
Man havde valgt at blive en selvstændig afdeling under SSK. En fornuftig beslutning, da vi derved 
fik adgang til nogle fantastiske faciliteter. I SSK var der også mulighed for at deltage i 
aktivitetsplanen, og dermed tjene penge til vores afdeling. Og det var mange penge vi havde tjent.
Rent faktisk 36471 kr. til Kantrullerne. I SSK var der tjent 158815 kr. til fordeling mellem de 
forskellige afdelinger. Han takkede dem som havde ydet en indsats, og opfordrede andre til at 
melde sig, når der var brug for en hånd. Også en tak til halinspektør Ove Sørensen, der var god til 
at tiltrække arrangementer til Skalborghallen. Thomas afsluttede med at oplyse om at SSKs 
generalforsamling afholdes den 29 marts 2022 kl. 19.00 i Skalborghallen.
Beretningen blev godkendt.



Aflæggelse af årsregnskab:
Thomas Jørgensen aflagde beretning om årsregnskabet for 2021 samt budget for 2022.
Ved gennemgangen oplyste han at et budgetteret underskud på 20200 kr. var blevet vendt til et 
overskud på 32003 kr. Ikke mindst takket være tilskud fra Coronapuljen og en rigtig god indtjening 
på aktivitetsplanen. Her viser det sig at der virkelig er mange penge at tjene til klubben.
Han opfordrede medlemmerne til at give en hånd med når der var brug for dem. Ikke kun på grund
af økonomien, men vi har også en vis forpligtelse til at hjælpe til da vi jo er disponible i dagtimerne.
Kantrullernes formue var for nuværende på 146431 kr. Meget flot.
Regnskabet blev godkendt efter enkelte kommentarer.

Fastsættelse af kontingent for 2023:
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver det samme som i 2022, årlig 250 kr.
Dog med den tilføjelse at indmeldelse efter 1 august, koster 125 kr. for resten af året, gældende 
allerede fra i år.
Forslaget blev vedtaget.

Indkommende forslag:
Der var indkommet følgende forslag fra bestyrelsen:
Forslag 1: Alle nye spillere, der har betalt kontingent 2 gange, gives gratis 1 stk. Polo bluse inklusiv 
navne tryk og logoer. Pris gældende for 2022 er 250 kr. alt inklusive.
Dette forslag stilles blot for at præcisere gældende praksis.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2: Alle nye spillere, der har betalt kontingent 2 gange, kan bestille 1 stk. Hummel Core XK 
Poly Zip Jacket 211481 farve 7045 incl. navne tryk og logoer. Prisen er 360 kr. alt inclusive.
Her går forslaget på at klubben giver et tilskud på 100 kr. således at medlemmer kun betaler 260 kr.
Denne langærmede overtræksbluse er samme som mange af klubbens medlemmer har.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag 3: Alle spillere, der har betalt kontingent 2 gange, tilbydes at kunne købe 1 stk. Hummel 
Core XK Spray Jacet 211486 farve 7045 incl. navne tryk og logoer for en pris af 150 kr.
Der er tale om en vind- og vandtæt overtræksjakke til forår og efterårs brug.
Jakkens faktiske pris er 400 kr. incl. tryk, hvis den købes ved Sport 24.
Jakkens faktiske pris er 400 kr. +tryk til en pris af 87 kr. hvis den købes over vores sponsorkonto ved
Hummel. ( Hummel og Sport 24 i forening giver krolf 6200 kr. der kan bestilles tøj for ), det vil sige 
at de første 15,5 jakker er gratis. Men dertil kommer tryk på 87 kr. pr. stk.
Forslaget blev vedtaget efter enkelte kommentarer.
Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag om en tur til JAMBO Feriepark onsdag den 8 juni 2022.
Turen er for alle medlemmer af Kantrullerne.
Turen er med busafgang fra  og til Skalborghallen. 2 runder minigolf. Buffet i restauranten, 
incl. 1 glas vin/ 1 øl eller vand  pr. person samt kaffe.
Klubben afholder samtlige udgifter.
Forslaget blev vedtaget.

Valg til Krolfudvalget:
Thomas Jørgensen samt Mogens Kold blev genvalgt til krolfudvalget.
Ole Jensen blev genvalgt som suppleant til krolfudvalget.

Eventuelt:



Under eventuelt blev to opslag til vores arrangementer, Opstartsstævnet samt Jubilæumsfesten, 
præsenteret. Og medlemmerne opfordredes til at tilmelde sig på de respektive lister der hænger 
på opslagstavlen.
Det blev informeret om at der var indgået et samarbejde med ESTATE mæglerne. De har indvilget i 
fremover at trykke vores slagsedler samt give sponsorgaver i samme omfang som tidligere.

Afslutning:
Herefter afsluttede Poul Erik generalforsamlingen. Han takkede for god ro og orden.
Thomas takkede Poul Erik for dygtig ledelse af generalforsamlingen.
Han takkede de fremmødte. Herefter gik vi over til spisning af smørrebrød.


